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Baltijos mikroskopinės odontologijos draugija kviečia 
 į dviejų dienų profesinio tobulinimo renginį 

Šiuolaikinės endodontijos galimybės ir ribos:  
nuo individualios endo įeigos iki lenktų ir C formos kanalų gydymo 

Lektorė: Laura Andriukaitienė 
2017 m. spalio 3-4 d., Vilnius 

Šių mokymų tikslas yra išsamiai išsiaiškinti šiuolaikinio endodontinio ypatumus naudojantis moderniomis technologijomi, 
instrumentais bei medžiagomis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas dažniausiai pasitaikančių klaidų analizei ir komplika-cijų 
prevencijai. Praktinių užduočių ir lektoriaus demonstracijos dėka dalyviai įsisavins svarbiausius endodontinio gydymo niuansus, 
kurie gali turėti lemiamos įtakos visam gydymo rezultatui. Universalios ir aiškios standartinio gydymo protokolo gairės įgalins 
efektyviai bei saugiai atlikti tam tikrus gydymo etapus. Įgytos žinios leis drąsiau žvelgti į sudėtingesnes klinikines situacjas, tiksliai 
diferencijuoti klinikinius atvejus ir jiems parinkti tinkamiausius gydymo būdus. Kurso pabaigoje dalyviai turės unikalią galimybę 
įgytas žinias pritaikyti ant specialiai sukurtų modelių su itin sudėtinga anatomija-lenktų ir C formos kanalų. 

Mokymo temos: 

 Individualios-optimalios endodontinės ermės atvėrimas ir jos suformavimas maksimaliai išsaugant sveikus kietuosius audinius. 
Pulpos kameros dugno žemėlapis, kuo jis svarbus ir kaip jį tinkamai perskaityti. 

 Teisioginės įeigos suformavimas 

 Kanalo pirminis praėjimas. Instumentų seka ir paruošimas. Darbinio ilgio nustatymas, problemos ir kaip jas išspresti. Kaip 
“išlaikyti” darbinį ilgį viso instrumentavimo metu. 

 Rekapituliacijos ir kanalo praeinamumo patikrinimo svarba. 

 Rotacinių instrumentų naudojimo taisyklės. Kaip taisyklingai naudotis šio tipo instrumentais ir išvengti komplikacijų. 

 Instrumentų seka mechaninio instrumentavimo metu - kaip tinkamai suderinti skirtingų sistemų instrumentus ir kūribingai 
įveikti sudėtingesnės morfologijos kanalus. Skirtingų instrumentavimo sistemų protokolai ir darbo su jais ypatumai. Dalyviai 
turės galimybę išbandyti skitingo dizaino ir metalo, bei instrumentavimo koncepcijos instrumentų sistemas, taip perprasdami 
konkrečias instrumento savybes ir jų galimybes, bei klinikinio pritaikymo būdus. 

 Cheminio kanalų apdorojimo svarba, medžiagos, jų poveikis ir aktyvacija. 

 Kanalų 3D plombavimas: dvi metodikos, jų parinkimas pagal klinikinę situaciją. Taisyklingas plombavimo atlikimas ir 
komplikacijų prevencija. 

Kurso metu ypatingas dėmesys bus skiriamas praktinių užduočių atlikimui ir įgudžių formavimui. Visi darbo principai bus aiškiai ir 
suprantamai kiekvienam dalyviui demonstruojami ant išrautų dantų bei dantų replikų: žingsnis po žingsnio, skiriant dėmesio 
kiekvienam dalyviui asmeniškai.  

Visa teorinė medžiaga bus išdėstyta specialios paskaitos metu prieš praktinį kursą, todėl kurso dalyviams rekomenduotina išklausyti 
pirmiausiai teoriją paskaitos metu, vyksiančios dieną prieš praktikos kursą. 

Programa: 

1 diena, 2017 10 03 - Seminaras 2 diena, 2017 10 04 – Praktinis kursas 

13:30 – 14:00 Registracija 09:30 – 10:00 Registracija 

14:00 – 15:30 Paskaita 10:00 – 12:00 Praktinė dalis 

15:30 – 16:00 Pertrauka 12:00 – 12:45 Pertrauka 

16:00 – 17:30 Paskaita 12:45 – 14:30 Praktinė dalis 

17:30 – 18:00 Apibendrinimas 14:30 – 15:00 Pertrauka 

 15:00 – 17:00 Praktinė dalis 

 17:00 – 17:30 Apibendrinimas 

Dalyvių skaičius: 2-jų dienų mokymai – 15, seminaras – 30. 
 

Registracijos mokestis ir terminas:  
2-jų dienų mokymai: 620 Eur (iki 2017 08 31), 680 Eur (2017 09 01 ÷ 30). 
Seminaras:  gydytojas - 165 €, rezidentas – 115 €, studentas - 85 €. 
 

Renginio vieta: 

Seminaras - Crowne Plaza viešbutis, M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius. 

Praktinis kursas - Vilniaus implantologijos centro klinika, Polocko g. 21, Vilnius. 

Išduodami LR Odontologų Rūmuose patvirtinti sertifikatai. 

 

Dėl papildomos informacijos ir registracijos, maloniai prašome kreiptis:  info@bmod.lt arba 8 699 28100. 
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